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Censorvejledning 
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 

 

Honorar  
Efter- og videreuddannelse honorerer censorerne efter uddannelsesniveau:  
Akademiuddannelser med sats C (kr. 316,77 + 12½ % feriegodtgørelse = kr. 39,59. I alt kr. 356,36).  
Der aflønnes desuden med 15 minutters formøde for hver eksaminator – ligeledes efter sats C.  
Pauser honoreres ikke. Der ydes godtgørelse for rejseudgifter – efter statens regler 
 
Forplejning  
Ved mundtlig eksamen sørger uddannelsesstedet for forplejning til eksaminator og censor. Denne 
kan bestå af morgenmad, frokost samt/eller eftermiddagskaffe afhængig af tidspunktet for eksamen  

Opgave  
Max anslag omfatter 2.400 typografiske enheder medregnet mellemrum – de redaktionelle krav til op-
gaver ved diplomuddannelserne kan tilgås her: Retningslinjer for skriftlige produkter ved akademiud-
dannelserne 
 
 
Eksamensregler 
For nærmere information omkring eksamensregler se følgende link: Eksamensregler, UCN act2learn 

 
 
  

https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Kurser-og-videreuddannelser/Tekniske-retningslinjer-skriftlige-produkter-AU.pdf
https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Kurser-og-videreuddannelser/Tekniske-retningslinjer-skriftlige-produkter-AU.pdf
https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Kurser-og-videreuddannelser/Eksamensregler-UCNact2learn-januar-2019.pdf


 
 

UCN act2learn 2/3 

Eksamensformer med ekstern censor – honorering 
 

Sagsbehandling  

Individuel skriftlig opgave - 4 timer  

Den studerende får en bunden skriftlig opgave, som besvares på institutionen. Den studerende får 

udleveret en konkret opgave, som skal løses med eller uden hjælpemidler. Der er ikke mulighed for gruppe-
prøve 

ECTS Antal  

studerende 

Max antal si-
der 

Max antal 
anslag 

Læsetid inkl. votering Eksamenstid 
inkl. votering 

10 1 Ikke relevant Ikke relevant 45 min - 

 

 

Analyse og metoder 

Projektrapport (max 15 sider) 

Mundtlig ekstern prøve på baggrund af en projektrapport på max 15 sider. Der er mulighed for gruppeprøve 

Projektet indgår i bedømmelsesgrundlaget, men der gives én samlet karakter. 

ECTS Antal  

studerende 

Max antal sider Max antal anslag Læsetid  Eksamenstid 
inkl. votering 

10 1 15 36.000 30 minutter 30 minutter 

10 2 18 43.200 45 minutter 45 minutter 

10 3 21 50.400 45 minutter 60 minutter 

10 4 24 57.600 60 minutter 75 minutter 

 

Afgangsprojekt 

Mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt projekt på maks. 50 sider. Anbefalet minimum antal sider er 30.  

Projektet indgår i bedømmelsesgrundlaget, men der gives én samlet karakter. 

Der kan vælges mellem individuel prøve eller gruppeprøve. 

 

ECTS Antal  

studerende 

Max antal sider Max antal 
anslag 

Læsetid  Eksamenstid 
inkl. votering 

10 1 50 120.000 90 minutter 45 minutter 

10 2 60 144.000 105 minutter 60 minutter 

10 3 70 168.000 120 minutter 75 minutter 
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10 4 80 192.000 135 minutter 90 minutter 

 

 
Afgangsprojekt – fleksibel uddannelse 

Mundtlig eksamen på baggrund af større skriftlig opgave. 

Det skriftlige produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget, men der afgives kun én karakter. 

 

ECTS Antal  

studerende 

Max antal sider Max antal 
anslag 

Læsetid  Eksamenstid 
inkl. votering 

10 1 50 120.000 90 minutter 45 minutter 
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